________________________________________________________________
Passaporte Biométrico para maiores de 18 anos
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Instruções para preencher formulário para passaporte
Tutorial: Como faço para escanear/digitalizar a foto e documentos?
Tutorial: Como redimensionar a foto para passaporte?
Tutorial: Como preencher formulário online para passaporte?
________________________________________________________________
Formulário
O formulário deve ser preenchido no site Sistema de Controle e Emissão de Documentos de Viagem.
Na aba “enviar arquivos” anexar os seguintes documentos previamente digitalizados:
➢
➢
➢
➢

Foto recente, em atendimento às especificações listadas no formulário;
Certidão brasileira de nascimento, de casamento ou de casamento com averbação do divórcio;
Passaporte anterior;
No caso de perda/furto do passaporte anterior, boletim de ocorrência policial.

Lembramos que a solicitação apenas será processada quando o Setor Consular receber a
documentação completa e digitalizada via correio ou pessoalmente.
Após o preenchimento de todas as abas do formulário na internet e digitalizados os documentos, clique
em “Salvar” e “Enviar” para que o “Recibo de Entrega do Requerimento” seja impresso. Assine e cole
a foto nas caixas apropriadas e informe o número de telefone e endereço de e-mail para contato.
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Documentos
Apresentar os seguintes documentos juntamente com o formulário:
➢ Passaporte anterior:
o se o passaporte anterior estiver válido, deverá ser apresentado seu original ou, no caso
de perda/furto, o boletim de ocorrência policial acompanhado de outro documento
original de identificação;
o se o passaporte anterior estiver vencido, deverá ser apresentado seu original OU cópia
simples acompanhada de um documento brasileiro de identificação original (por
exemplo: RG, Carteira Nacional de Habilitação, carteira de identidade emitidas por
Conselhos Profissionais, documento militar);
➢ Original da certidão de nascimento ou casamento brasileira. No caso de divorciado(a) no Brasil,
apresentar original da certidão brasileira de casamento onde conste a averbação do divórcio;
➢ Aqueles que se casaram na Noruega ou Islândia e ainda não possuem certidão brasileira de
casamento poderão solicitar o registro de seu casamento nesta Embaixada;
➢ Os cidadãos do sexo masculino, de dezoito a quarenta e cinco anos de idade, deverão
apresentar documento comprobatório de que estão em dia com o serviço militar ou certificado
de dispensa de incorporação.
________________________________________________________________
Taxa Consular
Código 110.5 da tabela de emolumentos - Valor a ser pago NOK 1.260,00
Forma de pagamento
Transferência bancária para a conta: 7032.05.19126 do DnBNor ou com cartão de débito na repartição.
________________________________________________________________
Impressões digitais
Após o recebimento dos documentos, o Setor Consular entrará em contato para agendar a visita dos
interessados que desejem coletar as impressões digitais.
________________________________________________________________
Prazo para processamento
O prazo para processamento varia de acordo com o número de solicitações recebidas. Normalmente
esse prazo é de 5 dias úteis.
________________________________________________________________
Entrega do novo passaporte
O novo passaporte poderá ser enviado pelo correio. Para isso, anexar envelope auto endereçado e com
selos suficientes para o envio como carta registrada. Lembramos que não serão enviadas
correspondências para outros países que não sejam a Noruega e a Islândia.
________________________________________________________________
Ativamento dos passaportes
Ao receber o passaporte, conferir atentamente todas as informações impressas. Em caso de erro, avisar
imediatamente o Setor Consular, que providenciará a emissão de novo passaporte corrigido. Caso o
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passaporte já tenha sido ativado, serão cobrados novamente os emolumentos correspondentes. O
ativamento dos passaportes enviados pelo correio é feito a partir do 5º dia útil após a postagem.
________________________________________________________________
Passaporte cancelado
Os passaportes não retirados no prazo de 90 dias serão cancelados, sem a devolução do valor pago.
Nesses casos, para que seja emitido um outro passaporte, o requerente deverá preencher e enviar
novo requerimento, além de pagar novamente os emolumentos.
________________________________________________________________
Validade dos passaportes
Com a apresentação do documento anterior válido ou quando o documento anterior estiver expirado
(situação em que é dispensada a apresentação): 10 anos
Sem a apresentação de documento anterior válido (extraviado, danificado ou roubado):
➢
➢
➢
➢

4 anos quando da 1ª não apresentação do documento anterior
2 anos quando da 2ª não apresentação do documento anterior
1 ano quando da 3ª não apresentação do documento anterior
7 meses nas demais vezes.

________________________________________________________________
Perguntas frequentes
Que formulário devo preencher para solicitar o passaporte?
➢ Ver acima.
Como preencho o formulário para passaporte?
➢ Ver...
Quais os documentos que devo apresentar/enviar?
➢ Ver acima.
Quanto custa o passaporte?
➢ Ver acima.
Como pagar as taxas consulares?
➢ Ver...
Como enviar/adiantar documentação pelo correio?
➢ Ver...
Devo ir ao Setor Consular para fazer o passaporte?
➢ Ver acima.
Quanto tempo demora para o novo passaporte ficar pronto?
➢ Ver acima.
Como retiro o novo passaporte?
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➢ Ver acima.
O que devo fazer quando eu receber o novo passaporte?
➢ Ver acima.
O que acontece se eu não retirar o passaporte novo?
➢ Ver acima.
Quanto tempo valerá o meu novo passaporte?
➢ Ver acima.
Onde o Setor Consular recomenda que eu tire fotos para passaporte?
➢ Em lojas especializadas ou cabines fotográficas. O tamanho é o padrão local 3.5 x 4.5 cm.
Ver: Especificações da fotografia.
Como posso obter novo passaporte com meu nome de casada(o)?
➢ Se você se casou no Brasil, deve apresentar ao Setor Consular o original de sua certidão de
casamento emitida pelo cartório brasileiro. Se você se casou na Noruega/Islândia ou em outro
país que não o Brasil, a certidão estrangeira não basta: você só poderá obter novo passaporte
depois de ter feito o registro consular de casamento, em qualquer Repartição consular
brasileira.
Meu passaporte ainda é válido por mais de seis meses. Posso assim mesmo pedir novo passaporte?
➢ O passaporte para ser substituído deverá estar com a validade vencida ou a vencer nos
próximos 6 meses. Salvo os passaportes verdes e azuis não biométricos, que poderão ser
substituídos a qualquer momento.
Meu passaporte está válido, mas todas as suas páginas já foram usadas. É possível acrescentar-lhe
páginas?
➢ Não. Você deve solicitar a concessão de novo passaporte.
Meu passaporte está vencido há mais de seis meses. Posso assim mesmo solicitar novo passaporte?
➢ Sim.
Meu passaporte expirou. É possível prorrogar sua validade?
➢ Não, ainda que algumas páginas não tenham sido usadas. Você deve solicitar novo passaporte
ao Setor Consular.
Não fiz a transferência do meu título. Seria possível fazer-se a transferência do meu título quando eu
tirar novo passaporte?
➢ Sim. É o que recomenda o Superior Tribunal Eleitoral. Veja nossas instruções
sobre transferência de domicílio eleitoral. Lembre-se de que poderá regularizar a sua situação
eleitoral no momento da renovação do passaporte.
Pode ser concedido novo passaporte ao brasileiro que não está em dia com a Justiça Eleitoral?
➢ Sim. Recomenda-se aos que residem na Noruega/Islândia regularizarem a sua situação eleitoral
fazendo a transferência do título para Oslo. Saiba mais.
Nunca tive título de eleitor, pois sempre morei fora do Brasil. Posso obter o passaporte?

Última atualização: 8 de outubro de 2019 / 07-22-Passaporte_Biometrico_para_maiores_de_18_anos / Página

4

➢ O alistamento eleitoral a partir dos 18 anos completos é obrigatório mesmo para residentes no
exterior. Se você nunca teve título, compareça ao Setor Consular para fazer seu alistamento
(veja aqui a documentação necessária). Esse procedimento pode ser feito junto com o
passaporte.
Como provar que estou em dia com minhas obrigações eleitorais se não possuo o comprovante de
votação ou justificativa de ausência nas últimas eleições?
➢ Poderá ser apresentada uma certidão de quitação eleitoral que se encontra disponível no
website do Tribunal Superior Eleitoral.
Perdi meu documento militar. Posso assim mesmo solicitar novo passaporte?
➢ Sim. Caso você não tenha nem o documento original nem sua fotocópia autenticada e pretenda
retornar imediatamente ao Brasil, o Setor Consular poderá conceder-lhe, em caráter
emergencial, passaporte com validade reduzida. Caso você pretenda permanecer na
Noruega/Islândia por mais de um ano e não tenha nem o documento original nem sua
fotocópia autenticada, pode solicitar uma segunda via do documento militar.
Posso ter mais de um passaporte brasileiro válido?
➢ Não. A legislação não permite o porte simultâneo de mais de um passaporte brasileiro válido.
Qual o custo de um passaporte?
➢ Ver: Emolumentos Consulares acima.
Como posso fazer o pagamento do passaporte?
➢ Ver: Forma de pagamento
Tenho alguns vistos válidos em meu passaporte vencido. O Setor Consular pode transferi-los para o
passaporte novo?
➢ Não, o Setor Consular não tem mandato para fazê-lo. O cancelamento do passaporte não afeta
a validade dos vistos a ele apostos. O Setor Consular lhe devolverá o passaporte cancelado, e
você poderá viajar levando ambas as cadernetas de passaporte, ou, se o preferir, solicitar aos
consulados dos países que emitiram os vistos a transferência dos mesmos para a nova
caderneta.
Ao renovar o passaporte, é possível manter o mesmo número de passaporte?
➢ Não.
Meu passaporte brasileiro não está vencido, ele vai vencer em 2 meses. Vou viajar para o Brasil na
semana que vem. Posso voltar para a Noruega com esse passaporte?
➢ Para acessar o Espaço Shengen o documento de identidade (passaporte) deve estar com
validade mínima de 3 meses. Por tanto, não será possível você entrar na Noruega com o
passaporte atual.
________________________________________________________________
Dúvida não foi esclarecida
Em caso de dúvidas, favor contatar o Setor Consular pelo e-mail consular.oslo@itamaraty.gov.br.
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